
De groen is op.’ Bijna iedereen wil
groen vanmiddag en daar hadden
beeldend kunstenaars Sander Olaf
en Freya van Maasdijk niet op gere-
kend. Op uitnodiging van Milieu-
dienst IJmond begeleiden zij groep

8 van basisschool De Zevenhoeven uit Heems-
kerk bij het pimpen van een vijftal gemeente-
prullenbakken. De kinderen wonnen deze eer-
volle bezigheid in de duurzame-ideeënwed-
strijd van De Milieubende. Het is leuker om af-
val in grappige, opvallende bakken te gooien,
bedachten Quinty, Yilliël, Noa en Kelly. Als be-
loning voor dit idee mag de hele klas het plan
uitvoeren, met professionele begeleiders.
Leerlingen van basisschool ’t Kraaienest in Be-

verwijk krijgen een workshop waarin ze hun
eigen etiketten voor shampooflessen gaan ont-
werpen en Het Kompas in IJmuiden plant een
appelboom op het schoolplein. Deze acties vor-
men de finale van de reeks educatieve voorstel-
lingen en de ideeënprijsvraag die De Milieuben-
de afgelopen najaar verzorgde in de regio IJ-
mond. Het gezelschap, ruim vijf jaar geleden
opgericht door duurzaamheidsboegbeeld Mau-
rits Groen, bestaat uit zes acteurs die in wisse-
lende duo’s per half jaar veertig tot vijftig ba-
sisscholen ‘overvallen’. Zonder dat de leerlin-
gen weten wat ze boven het hoofd hangt, val-
len de acteurs de les binnen en spelen een voor-
stelling van zo’n veertig minuten, met als ope-
ningszin: “Pap, mam, de wereld is vergaan!” Als
de klas flink is wakker geschud, volgt een
workshop van anderhalf uur, waarin de kinde-
ren leren hoe ze in vijf stappen een Milieuheld
kunnen worden.
“En? Weten jullie het nog, de vijf stappen?”

Art-Jan de Vries, Milieubende-acteur van het
eerste uur, vroeg het enkele weken geleden te-
rug nog in de Beverwijkse raadszaal, waar de
drie groepen zeven en acht bijeen waren voor
de prijsuitreiking. Dat bleek nog helemaal niet
mee te vallen. Wat was de eerste stap ook al-

weer? “Ideeën bedenken!”, riep een leerling.
“Het milieu redden!” Een jongen stond op,
bracht zijn vuist naar zijn hart en daarna in
een triomfantelijke beweging boven zijn
hoofd. “Viva yo!” riep hij. “Nee joh! Jullie gaan
te snel! Weten jullie het echt niet meer?” vroeg
de acteur. Zelfkennis, zelfvertrouwen, doorzet-
tingsvermogen, samenwerken en actie. Dat
zijn volgens de Milieubende de ingrediënten
voor de wording tot Milieuheld. Bij die jonge
helden zelf waren vooral de bijbehorende kre-
ten en gebaren (‘Viva yo!’, vrij vertaald: ‘ap-
plaus voor jezelf !’) blijven hangen.

Behapbaarmaken
“Ik vind dat niet erg”, zegt De Vries stellig. “Het
gaat ons erom dat het thema blijft hangen, dat
er wat duurzaamheidsbewustzijn ontstaat. Dat
stappenplan is maar een kapstok waar we onze
workshop aan ophangen.” Want hoe doe je
dat? Kinderen vertellen over angstaanjagende
en overrompelende zaken als klimaatverande-
ring, zonder ze bang te maken? De Vries: “We
maken het behapbaar met voorbeelden die ze
kunnen begrijpen. Vaak beginnen we met de
vraag: ‘Wie heeft er weleens van milieu ge-
hoord?’ Dan krijg je dertig vingers en zelfver-
zekerde gezichten. Als je vervolgens vraagt wie
kan uitleggen wat milieu precies ís, dan wordt
het al een stuk lastiger. We helpen ze een beet-
je en dan komen we er samen op uit dat het
milieu je leefomgeving is. Het klaslokaal is dus
ookmilieu. ‘En als we onszelf hier nu opsluiten
met z’n allen, en we zetten de verwarming lek-
ker hoog en we gaan de hele dag scheten zitten
laten… is het hier dan om vijf uur nog gezel-
lig?’ Ja duh, niet dus. ‘Is het klaslokaal dan ver-
gaan?’ Nee, dat nou ook weer niet. ‘Nou, de aar-
de lijkt nu een beetje op dat klaslokaal.’”
De Milieubende wil de kinderen een flinke

boost geven, zodat ze er na afloop van de work-
shop vast van overtuigd zijn dat ze de wereld
een beetje beter kunnen maken. De acteurs la-
ten een werkboek achter met de uitdaging om
dat vol te schrijven. Tekenen en plakken met
milieuvriendelijke ideeën. De makers van de
drie winnende werkboeken in de regio IJmond
zien hun plannen inmiddels beloond met de
uitvoering ervan.
“Het mooie is, dat je het bewustzijn van die

kinderen gewoon zíet groeien”, zegt De Vries.
“Ik vind dat soms ontroerend. Toen we aan het
begin van onze workshop in de klas vroegen
wie er weleens lang onder de douche stond, bo-
den ze tegen elkaar op: ‘Ik weleens een kwar-
tier’, ‘Een half uur’, ‘Anderhalf uur.’ Hahaha,
stoer! “Dat vond ik ook altijd heel stoer”, zeg

‘Deaarde lijkt een
beetje opeenklaslokaal
waarindeverwarming
hoog staat en iedereen
deheledag scheten
laat’
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Er zijn verschillende kerstboomrassen. FoTo koos DijksTerhuis
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kerstbomen zijn
geen dennebomen

Wild indesupermarkt
blijktbehoorlijk tam
Wat gaat het worden met Kerst? Als
er al vlees op tafel komt, kiezen
steeds meer mensen voor een stukje
dat dicht bij huis, liefst in het wild,
is geschoten. Dat is pas duurzaam.

Inderdaad, als Nederlands wild
daadwerkelijk deel uitmaakt van het
kerstdiner, is dat het meest ‘milieu-
vriendelijk’. Van alle soorten vlees
heeft wild, op de vleesvervanger na
dan, de minste impact. Tenminste,
als het dier een beetje dicht bij huis
is geschoten. Een hert uit Australië
bijvoorbeeld is weer een heel ander
verhaal. Dat moet een hele reis
maken om hier in de pan te belan-
den.
Hoe weet de consument nu precies

wat voor vlees hij in de pan heeft?
Het antwoord op die vraag is moei-
lijk, omdat ‘wild’ geen beschermd
woord is dat aan allerlei voorwaar-
den moet voldoen. Volgens Natuur &
Milieu bestaat meer dan de helft van
het wild dat in de supermarkt wordt
aangeboden uit zogenoemd ‘ge-
kweekt wild’, dat wil zeggen: konij-
nen, herten en fazanten die gewoon

in een kooi zijn opgegroeid. De cij-
fers van de Nederlandse Bond van
Poeliers enWildhandelaren zijn nog
preciezer, en daardoor nog schok-
kender. Slechts een kleine tien pro-
cent van het aangeboden wild is echt
geschoten op Nederlandse bodem.
Wie met Kerst dus écht (dus duur-
zaam) wild wil eten, moet zijn vlees
niet van de supermarkt betrekken,
maar had al moeten bestellen via
www.hogeveluwe.nl en zijn herten-
biefstuk zelf moeten afhalen in
Hoenderloo.
Voor diegenen die dat zijn verge-

ten, zetten de organisaties Natuur &
Milieu en Questionmark de impact
van twaalf vleessoorten op milieu en
dierenwelzijn op een rij. Rund, var-
ken en kweekkonijn kennen de
grootste milieu-impact, en daarmee
het meest vervuilend. Kip, kweekko-
nijn en kweekeend scoren het laag-
ste op dierenwelzijn, en zijn daar-
mee het zieligst.
Het gehele overzicht staat op

www.natuurenmilieu.nl
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Acteurs van de Milieubende vallen klassen binnen
met de vraag: Wie heeft er weleens van milieu
gehoord? ‘Duurzaamheid moet leuk zijn.’
TeksT Annelies Roon

Elke leerling
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D e kerstboom inspi-
reerde afgelopen da-
gen drie columnisten
in Trouw. Ook ik moet
eraan geloven. Ik vind

het niet erg om een kerstboom te
moeten optuigen, maar als ik
geen kinderen had, zou ik er niet
aan beginnen. De vorige twee win-
ters konden we het wegens uithui-
zigheid zonder boom stellen,
maar dit jaar blijven we thuis.
In de binnenstad kwam ik een
kennis van vroeger tegen. Ze deed
kerstinkopen en zocht versierse-
len. Dit jaar blijken wit, blauw en
grijs de kleuren te zijn, waarin wij
onze kerstbomen, kersttakken en
kerststukjes moeten versieren.
Kerstversiering is aan mode on-
derhevig. Ik bewaar de lampjes,
ballen en slingers en gebruik ze
mijn hele leven. Althans: iedere
winter twee weken. De kinderen
maakt dat niets uit. Die vinden
het juist leuk als ze de oude be-
kenden terugzien. Waarom zou je
elk jaar nieuwe kitsch kopen?
De aanschaf van een kerstboom

blijkt lastiger dan gedacht. Kerst-
bomen 12,50, zie ik. Maar als ik er
een aanwijs, blijkt ie 25 te kosten.
25 euro voor een kerstboom? Ben
d’r belatafeld!
Op iedere boom kleeft een sticker-
tje. De stickertjes hebben verschil-
lende kleuren. De gele kosten
12,50, de rest is duurder. Elke
kleur een andere prijs. Ik vind
twee gele stickers, op magere,
kromgegroeide boompjes.
Er zijn verschillende kerstboom-
rassen, het ene nog chiquer dan
het andere.
Terwijl ik rondneus, hoor ik een
andere klant zeggen dat hij een
Nordmann wil. Dat blijkt een in-
geburgerd bomenras. De winke-
lende kennis van hierboven kocht
ook een Nordmann, liet ze desge-
vraagd weten. Ze moest er zelf om
lachen, want het bleef toch ge-
woon een denneboom.
Ik knorde instemmend. Het had
vast heel betweterig geklonken als
ik had verklapt dat kerstbomen
geen dennebomen zijn.
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